Mathildan Marina
MENU
SATAMAN KALAKEITTO (KA, MA, GL) 15,70 €
- voit itse kaataa kuohkeaa, kermaista keittoa
pariloitujen lohi- ja kuhapalojen päälle
Traditional creamy salmon and pike-perch soup
PAISTETTUA KAUDEN KALAA (KA, MA, SI) 25,40 €
- lisukkeena perunamuusia, talon remouladekastike ja grillattuja kasviksia
Fried fish with mashed potatoes, remoulade sauce and grilled vegetables
LAMPAANPOTKAA (Peltosaaren tilan luomulammasta) (MA) 24,90 €
- lisukkeena perunamuusia, suolakurkkua ja tummaa valkosipulikastiketta
Lamb shanks with mashed potatoes, pickles and dark garlic sauce
GRILLATTU HÄRÄNPIHVI (MA) 24,50 €
- 180g takuumurea naudan ulkofileepihvi, kermainen sienikastike ja lankkuperunat
Grilled beef steak, creamy mushroom sauce and country potatoes
MARINAN HERKKUBURGER (GL, MA, MU, SI, SEES) 13,50 €
188 g naudan täyslihapihvi, cheddarjuustoa, salaattia, tomaattia, sipulia
sekä valkosipuli- tai paprikamajoneesi
Yummy burger by Marina with paprika or garlic mayo,
rustic french fries and sweet potato fries by order
Huom! Voit valita myös rukiisen tai gluteenittoman (+1,50 €) vaihtoehdon!
* maalaisranskalaiset +2,50 €
* bataattiranskalaiset +3,50 €
* majoneesi lisädippinä +1,00 €
MARINAN KASVISBURGER (GL, MA, MU, SE, SEES) 13,50 €
kasvispihvi, cheddarjuustoa, salaattia, tomaattia, sipulia,
paprika- tai valkosipulimajoneesia
* maalaisranskalaiset +2,50 € * bataattiranskalaiset +3,50 €
* majoneesi lisädippinä +1,00 €
Vegetable burger by Marina with paprika or garlic mayo,
rustic french fries and sweet potato fries by order

Mathildan Marina
LAPSILLE / KIDS

BURGER (MU, SI, GL, MA, SEES) 8 €
naudan täyslihapihvi, cheddarjuusto, salaatti, tomaatti,
ranskalaiset perunat ja dipit (ketsuppi ja paprikamajoneesi)
LEHTIPIHVI (MU, SI, MA, SO) 11,50 €
100g ohueksi nuijittu häränpihvi, maustevoi, ranskikset ja lämpimät kasvikset
MINUTE STEAK with seasoned butter, french fries and warm vegetables
PAISTETTU PÄIVÄN KALA JA PERUNAMUUSI (KA, MA) 11,50 €
Fried fish of the day and mashed potatoes

JÄLKIRUOKAA / DESSERTS
VANILJAJÄÄTELÖÄ, KINUSKIKASTIKETTA JA PUOLUKOITA (MA) 7,90 €
MARINAN JUUSTOLAUTANEN (MA, PÄ) 9,80 €
- aurajuusto, mustaleima, luomubrie, herukkahilloa ja siemennäkkäriä
CHEESE PLATE with seed crisp bread and currant jam

ALLERGEENIEN LYHENNESELITYKSET/ALLERGEN INFORMATION:
GL GLUTEENI/GLUTEN
MU MUNAT JA MUNATUOTTEET/EGG
HE HERNE/PEA
KA KALA/FISH
SEES SEESAMINSIEMEN/SESAME
SO SOIJAPAPU, SOIJAMAITO/SOY
PÄ PÄHKINÄT/NUTS
SE SELLERI/CELERY
SI SINAPINSIEMEN/MUSTARD
MA MAITOTUOTTEET/DAIRY

